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Bezdrôtový detektor hladiny vody EVOLVEO 
pre Sonix 
 
Detekcia hladiny vody, ľahké spárovanie s alarmom. 
Rozšírenie vášho výstražného systému sa dá ľahko spárovať s hlavnou 
jednotkou EVOLVEO Sonix alebo EVOLVEO Alarmex. 
 
1) Špecifikácia 

• Detektor hladiny vody, vyšle signál do ovládacieho panela, keď je 
plavák zdvihnutý 

• Vypínač môže predĺžiť životnosť batérie 
• Tlačidlo na detektore je možné použiť na manuálne spustenie alarmu 
• Integrovaná anténa 
• Napájací zdroj 1x CR2032 

 
2) Popis 

 
 

1. Tlačidlo ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ 
2. Tlačidlo alarmu 
3. Indikácie  
4. Plavák 
5. Senzor 
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1. Detektor v pohotovostnom režime 
2. Detektor v aktivovanom režime - hladina vody zvýšila plavák a snímač 

vysiela signál na ovládací panel. 
 
3) Párovanie 
Prepnite ovládací panel Sonix do režimu párovania, stlačte tlačidlo na 
detektore alebo manuálne zdvihnite plavák do hornej polohy, ovládací panel 
potvrdí prijatie kódu. 
 
4) Použitie 
Detektor je vhodný napríklad ako ochrana v kúpeľni ako varovanie pred 
únikom vody z práčky. Detektor môže byť umiestnený napríklad v suterénoch 
ako indikácia stúpajúcej podzemnej vody. 
 
RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Najprv si prečítajte "FAQ - Otázky a odpovede" na stránke 
https://eshop.evolveo.cz/evolveo-bezdratovy-detektor-urovne-vody-pro-sonix/  
alebo kontaktujte Technickú podporu EVOLVEO. 
 
PODPORA 
https://eshop.evolveo.sk/helpdesk/ 
 
Záruka sa NEVZŤAHUJE pri: 
• použitie prístroja na iné účely 
• inštalácii iného firmware než toho, ktorý bol nainštalovaný, alebo toho, 

alebo toho, ktorý je možné stiahnuť manuálne alebo automaticky z menu 
prístroja 

https://eshop.evolveo.cz/evolveo-bezdratovy-detektor-urovne-vody-pro-sonix/


3 
 

• mechanickom poškodení spôsobenom nevhodným použitím 
• škode spôsobenej prírodnými živlami ako je oheň, voda, statická elektrina, 

prepätiu 
• škode spôsobenej neoprávnenou opravou 
• poškodeniu záručnej plomby alebo nečitateľnom sériovom čísle prístroja 

 

 Likvidácia:  
Symbol preškrtnutého kontajneru na výrobku, v literatúre alebo na obale 
znamená, že v EÚ všetky elektrické a elektronické prístroje, batérie a 
akumulátory musia byť uložené do triedeného odpadu po skončení ich 
životnosti. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. 

    VYHLÁSENIE O ZHODE 
Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že EVOLVEO SEA ACS 
WTD je v súlade s požiadavkami noriem a nariadení príslušnými pre tento typ 
prístroja. 
 
Kompletný text Vyhlásenia o zhode je na http://ftp.evolveo.com/ce/  
 
Copyright © Abacus Electric, s.r.o. 
www.evolveo.com  
www.facebook.com/EvolveoEU 
 
Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr 
Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01, Czech Republic 
  
Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó 
Naxya Limited 
No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong 
 
Všetky práva vyhradené.  
Dizajn a špecifikácia môžu byť zmenené bez predošlého upozornenia. 
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